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EKP:N SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET  

(voimassa 31.7.2007 alkaen) 

 

Euroopan keskuspankin johtokunta on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet, 

joissa määritellään EKP:n sisäisen tarkastuksen osaston tavoitteet, valtuudet ja velvollisuudet 

sekä määritetään sen rooli EKP:n hallinnossa ja valvonnassa.  

Sisäisen tarkastuksen osasto toimii riippumattomasti ja auttaa parantamaan EKP:n toimintaa 

tarjoamalla puolueettomia varmistus- ja neuvontapalveluja. Se pyrkii arvioimaan ja 

parantamaan järjestelmällisesti EKP:n riskienhallintaa sekä valvonta- ja hallintomenettelyjä ja 

edesauttaa siten EKP:n tavoitteiden saavuttamista. Kaikki EKP:n toiminnot, operaatiot ja 

prosessit voidaan tarkastaa sisäisesti.  

Lisäksi sisäisen tarkastuksen osasto tarkastelee eurojärjestelmän tehtäviä ja toimintoja 

(yhteisiltä osiltaan) EKPJ:n tason sisäistä tarkastusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Se 

myös huolehtii eurojärjestelmän/EKPJ:n tarkastussuunnitelman toteuttamisesta 

koordinoimalla sisäistä tarkastusta eurojärjestelmän/EKPJ:n laajuisissa yhteisissä 

infrastruktuureissa ja operaatioissa. Se osallistuu niin ikään tarkastusmenetelmien ja 

-standardien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen.  

1. Riippumattomuus ja puolueettomuus  

Sen varmistamiseksi, että sisäisen tarkastuksen osasto voi hoitaa tehtäviään riippumattomasti, 

se vastaa toiminnastaan suoraan EKP:n johtokunnalle ja raportoi EKP:n pääjohtajalle. 

Sisäisen tarkastuksen osastolla ja yksittäisillä sisäisillä tarkastajilla ei ole määräysvaltaa 

tarkastuksen kohteena oleviin toimintoihin eikä suoraa vastuuta niistä, ja sisäisten tarkastajien 

tulee välttää eturistiriitoja suorittaessaan tehtäviään.  Mikäli sisäisen tarkastuksen osaston tai 

yksittäisten tarkastajien riippumattomuudessa tai puolueettomuudessa ilmenee puutteita, niistä 

on ilmoitettava EKP:ssä asianmukaisella tasolla.  

2. Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ja eettiset säännöt  

Sisäisen tarkastuksen osasto noudattaa toiminnassaan Institute of Internal Auditors -järjestön 

määrittelemiä sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä.  
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3. Asiantuntemus ja ammattimaisuus  

Sisäisen tarkastuksen osasto hoitaa tehtäviään asiantuntevasti, ammattimaisesti ja huolella. 

Osasto varmistaa, että sen henkilöstöllä kokonaisuutena on riittävät taidot ja tiedot osaston 

tehtävien suorittamiseksi tehokkaasti ja että näitä taitoja ja tietoja myös pidetään yllä.  

4. Velvollisuudet  

Sisäisen tarkastuksen osasto suorittaa EKP:n johtokunnan hyväksymässä 

tarkastussuunnitelmassa määritettyjä tarkastustehtäviä.  

Tarkastussuunnitelmaa voidaan muuttaa. Sisäisen tarkastuksen osasto voi suorittaa 

tarkastuksia johtokunnan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Lisäksi EKP:n pääjohtaja, 

varapääjohtaja ja johtokunta voivat antaa sisäisen tarkastuksen osastolle erityistoimeksiantoja.  

Sisäisen tarkastuksen osasto huolehtii seuraavista velvollisuuksista:  

a) Se valmistelee riskiperusteista menetelmää käyttäen EKP:n tarkastussuunnitelman 

johtokunnan hyväksyttäväksi. Hyväksytty suunnitelma annetaan tiedoksi EKP:n 

ylemmälle johdolle.  

b) Se huolehtii EKP:n tarkastussuunnitelman toteuttamisesta suunnittelemalla ja 

suorittamalla tarkastus-, tutkinta- ja neuvontatehtäviä.  

c) Se tiedottaa tarkastus-, tutkinta- ja neuvontatehtäviensä tuloksista EKP:n 

johtokunnalle ja asianosaisille toimialoille. Se raportoi kerran vuodessa johtokunnalle 

EKP:n tarkastussuunnitelman toteuttamisesta ja muiden tehtävien suorittamisesta 

kuluneena vuonna.  

d) Se seuraa ja arvioi tarkastusten yhteydessä annettujen suositusten toteuttamista ja 

raportoi siitä johtokunnalle.  

e) Se koordinoi EKP:n yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, EKP:n 

ulkopuolisten tilintarkastajien sekä muiden tarkastusyksiköiden ja muun 

tarkastusyhteisön kanssa.  

f) Se neuvoo kysymyksissä, jotka koskevat hyvää hallintoa sekä petosten, lahjonnan ja 

muun laittoman toiminnan torjuntaa.  

Sisäisen tarkastuksen osaston johtaja laatii näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti sisäisen 

tarkastuksen ohjeet, joissa määritellään sisäisen tarkastuksen osaston toimintatavat.  
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5. Tiedon saatavuus  

Sisäisen tarkastuksen osastolla on velvollisuuksiaan suorittaessaan pääsy kaikkien tarvittavien 

henkilöiden luo sekä kaikkeen tarvittavaan aineistoon, tietoon, järjestelmiin sekä 

omaisuuteen. Kaikki pyydetyt tiedot on toimitettava totuudenmukaisesti ja kattavasti 

kohtuullisessa ajassa.  Sisäisen tarkastuksen osasto voi myös edellyttää jatkuvaa pääsyä (vain 

lukuoikeus) tietojärjestelmiin ja tietoihin. Sisäisen tarkastuksen osasto ilmoittaa johtokunnalle 

välittömästi kaikista yrityksistä estää sitä suorittamasta tehtäviään.  

6. Ongelmista ilmoittaminen  

EKP:n toimialat ilmoittavat havaitsemistaan suurista tai merkittävistä ongelmista viipymättä 

sisäisen tarkastuksen osastolle. Sisäisen tarkastuksen osasto voi myös edellyttää pysyvää 

pääsyä (vain lukuoikeus) ongelmanraportointi- ja muutostietokantoihin.  

7. Suhteet EKP:n tarkastuskomiteaan  

EKP:n tarkastuskomitea avustaa EKP:n neuvostoa. Jotta se voisi täyttää avustustehtävänsä, 

sille toimitetaan sisäisen tarkastuksen osaston ja sisäisen tarkastuksen komitean 

tarkastusraportit. Tarkastuskomitealle toimitetaan aina raporttien tiivistelmät ja pyynnöstä itse 

raportit. Tarkastuskomitea myös tarkastaa eurojärjestelmän/EKPJ:n tarkastussuunnitelman 

ennen sen hyväksymistä EKP:n neuvostossa. Lisäksi tarkastuskomitea raportoi EKP:n 

neuvostolle ja antaa lausunnon EKP:n sisäisen tarkastuksen tehtävien hoidosta sekä siitä, 

onko sisäisen tarkastuksen komitean toiminta eurojärjestelmän tason sisäistä tarkastusta 

koskevien periaatteiden mukaista.  

8. Laadunvarmistus  

Sisäisen tarkastuksen osasto pyrkii varmistamaan palvelujensa laadun ja parantamaan sitä 

laadunvarmistus- ja kehittämisohjelmalla, johon kuuluu jatkuvia ja säännöllisin väliajoin 

suoritettavia arviointeja sekä säännöllisin väliajoin toteutettavia sisäisiä ja ulkoisia 

laadunarviointeja. 


